
  

                                                        Czułe Serca SEP-owców                                                                                                                                                                     
Członkowie Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich już niejednokrotnie  
 dawali wyraz pomocy potrzebującym, zarówno swoim członkom jak również innym grupom 
 społeczeństwa . Tak jest i obecnie, nasze serca wzruszają się  słysząc co dzieje się za  
wschodnią  granicą, okazując im wsparcie materialne i duchowe . Członkowie SEP czynnie 
uczestniczą  w wielu akcjach humanitarnych dla przybyłych uchodźców jak i na rzecz 
bratnich organizacji  w Ukrainie ( np.Politechniki Lwowskiej). Ostatnio Zarząd Oddziału 
wsparł finansowo, organizowany 27 marca w Centrum Kongresowym  ICE w Krakowie, 
charytatywny Koncert Muzyki Filmowej na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy . Dzięki temu 
grupa naszych członków mogła uczestniczyć  w przepięknej imprezie zorganizowanej przez 
dobrze znaną  w środowisku krakowskim propagatorkę kultury Panią Jolantę Suder . 

   
Przy idźwiękach Orkiestry Straussowskiej OBLIGATO, pod dyrekcją i kierownictwem 
cenionego muzyka Jerzego Sobeńko, wzruszaliśmy się muzyką ze znanych realizacji 
filmowych : Gwiezdne Wojny, Gladiator, Władca Pierścieni, Maska Zorro, Gra o Tron, 
Narodziny Gwiazdy, Park Jurajski, Piraci z Karaibów oraz wielu produkcji polskich z Ogniem i 
Mieczem oraz Czterdziestolatkiem włącznie. Nastrój  klimatów scen filmowych dodawały 
grupy inscenizacyjne Bractwa Podziemia i Teatr Walki . Wyświetlane sceny z filmów i 
wtrącane informacje prowadzącej o treści filmu wzbogacały program . 
Wzruszeń i niekiedy łezki w oku przysparzali wykonawcy piosenek z filmów :  Monika Węgiel, 
Edyta Krzemień, Sylwia Frączek, Yulija Ponomar, Aleksander Martinez i Sebastian 
Marszałowicz . Grona wykonawców, jak widać, pozazdrościć mogłaby nie jedna scena 
muzyczna. 



Popisy Moniki Węgiel czy Edyty Krzemień w Evicie ( utworu związanego z żoną bylego 
prezydenta Argentyny- Evą Peron ) oraz Sylwi Frączek z Titanica na długo zostaną w pamięci . 
Dzięki takim działaniom słuchacze  wzbogacili się duchowo a goście- uchodźcy  ( których 
również dużo było na koncercie ) dostaną wsparcie materialne . 
Nasze Stowarzyszenie , w zacnym towarzystwie Uniwersytetu Jagielońskiego                                               
i Akademii  Córniczo- Hutniczej, otrzymało podziękowanie za ten dar serca . 
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